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INTjETDING-.

Toen de tijden, waarin de beoefening der natuurwetenschappen

zich bepaalde tot het bestudeeren en commentariëeren van de werken

van Aristoteles , langzamerhand tot het verleden begonnen te behoo-

ren en aan den wetenschappelijken horizont een nieuwe dag

voor het viij en zelfstandig onderzoek begon te gloren, was bij

het verzamelen en rangschikken der soorten op het uitgestrekt

gebied der entomologie, ook veler oog gericht op de merkwaar-

dige levenswijs en de steeds verrassende gedaantewisseling der

insekten. De biologie der insekten was het veld van veler

onderzoek. En geen wonder, want nog heden ten dage is de

verandering der insekten voor den oningewijde bijna een wonder

gelijk, en blijft voor den wetenschappelijken waarnemer, hoe

dikwijls ook reeds waargenomen, in verband met hunne vaak

belangwekkende levenswijs , een aangenaam schouwspel.

Geen wonder verder ook dat de zoo sierlijk uitgedoste Lepi-

doptera in de eerste plaats veler aandacht tot zich trokken ; tal

van werken , somtijds met elkander wedijverende in naauwkeu-

righeid en pracht van uitvoering, is daar om van die voorkeur

getuigenis af te leggen.

rViet anders ging het ook in ons land en met onze vaderland-

sche insekten. Naast uitstekende insekten-anatomen en -physio-

logen, als Swammerdam, Lyonet en Leeuwenhoek, mag ons
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vaderland zich ook op biologen beroemen, die aan eene naauw-

keurige opmerkings- en waarnemingsgave een geoefend penseel

paarden en zoo de herboren wetenschap met groote schreden

deden voorwaarts schrijden. Maar even als elders waren het ook

hier vooral de lepidopteren , die zich in de gunst der onder-

zoekers wisten te dringen. Zoowel de Middelburgers Goedaert

en Blankaart , als jufvrouw Merian en L'admiral hielden zich

vooral met de schubvleugeligen en hunne gedaantewisseling en

levenswijs bezig. Het aantal insekten uit andere orden dat zij

behandeld hebben , is betrekkelijk zeer gering.

Het valt niet te ontkennen dat deze bevoorrechting der lepi-

dopteren, hoewel voor een groot deel toe te schrijven aan de

sierlijkheid der volmaakte insekten , voor een ander deel ook op

rekening te stellen is der grootere verschillen, die de eerste

toestanden, de rupsen, onderling aanbieden, en zoo de taak

vergemakkelijken; terwijl in andere orden eene grootere één-

vormigheid in de eerste toestanden, larven en maden, heerscht,

die eene juiste onderscheiding moeijelijker maakt en als van

zelf tol latere tijden deed uitstellen.

Het was dan ook reeds omstreeks 1758 dat Jan Christiaan Sepp

een werk begon uit te geven over de Nederlandsche Lepidoptera,

dat nog op den huidigen dag wordt voortgezet en in reeksen

van afzonderlijke monographieën de Nederlandsche soorten dezer

orde afbeeldt en beschrijft, een werk dat te recht wegens uit-

voerigheid en nelheid van behandeling steeds geroemd wordt.

Het is te wenschen dat eenmaal de tijd moge komen dat ons

vaderland voor elke orde zijner entomologische fauna op zulk een

stanüaardwerk kan wijzen, als het werk van Sepp is voor de

schubvleugehgen. In vele opzichten kan bij het ondernemen

van deze taak voor de andere orden, Sepp's werk tot voorbeeld

en model dienen.

Juist eene eeuw was verloopen sedert Sepp met de lepidopte-

ren het voorbeeld gaf, toen vóór weinige jaren eene andere orde

hen gevolgd is. Bij de oprichting toch van het Nederlandsche

tijdschrift voor Entomologie in 18S8, is door den steeds op het

geheele uitgebreide veld der entomologische wetenschap met zoo
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gelukkigen uilslag werkzamen Dr. S. C. Snellen van VoUenhoven

met de beschrijving der Hymenoptera in dien geest een begin

gemaakt en wel meer bepaald met de afdeeling der bladwespen.

De eerste serie van dat tijdschrift bevat de keurige monogra-

phiëen van acht-en-dertig soorten.

Geene andere orde is lot nog toe in denzelfden geest in be-

handeling genomen Wel zagen van enkele Nederlandsche in-

seklen uit andere orden geheele of gedeeltelijke levensgeschie-

denissen in ons Tijdschrift of elders het licht, maar deze zijn

slechts losse, op zich zelf slaande stukken. Dat wij nog niet

verder zijn, is zeker bijna uitsluitend te wijten aan de uitge-

breidheid van het veld van onderzoek.

Met de beide volgende levensgeschiedenissen open ik de be-

schrijving der Nederlandsche soorten uit de orde der Diptera en

hoop deze van tijd tot lijd door anderen te doen volgen, mij

het << Excelsius 1) tot leuze kiezend. Dat ik bij deze mijne poging

de ondersteuning en medewerking onzer vaderlandsche entomo-

logen op hoogen prijs stel, ja op haar als onmisbaar reken, is

schier overbodig te zeggen.

Vooraf wil ik nog opgave doen van de soorten der Diptera
,

die in de verschillende toestanden beschreven, hier en daar in

de Nederlandsche entomologische litteratuur verspreid , voorkomen.

GoEDAERT beschrijft in zijn Metamorphosis naturalis een vijf-

en-twinligtal soorten van Diptera, n. I.:

Deel I. PI. 2 A, B, C. p. 20; Erislalis tenax L. Pi. 4 A,

B. p. 28 : Musea {domestica ?). PI. 5 E. p. 29 : Cyrtoneura spec. ?

PI. 6 F. p. 51: Bibio Marci L. PI. 41 p. 92: Syrphus RibesiiL.

PI. SO B. p. 102: Urophora Cardui L PI. 51 C. p. 104: Homa-

lomyia canicularis L. PI. 52 A. p. 105: ...?... PI. 53

p. 106: Calliphora vomitoria L. PI. 54 p. 107: Lucilia Caesar L.

PI. 55 p. 107: Sarcophaga spec? PI. 69. p. 127: Anthomyia

spec. 7 PI. 70: Larven van Sfratiomys spec? PI. 71 p. 150:

Exorista spec? PI. 75 p. 153: Piophila Casei L.

Deel II. PI. 2. p. 5: Tuchina speel PI. 8. p. 17: Tachina

spec ? PI. 1 1 p. 28 ; Syrphus ? Helophilus ? PI. 44 p. 241 :
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Tipula oleracea L. PI 45 p. 247: Syrphus? PI, 47. ì. p. 268:

Anthomijca spec. ? PI. 47. 2. p. 268 : Anthomyia spec. ? PI. 47.

3. p. 268: Anthomyia spec?

Deel III beeldt wel eenige niet te delermineeren Tachinariœ

af, maar geene eerste toestanden.

Daarenboven vindt men nog van eenige soorten alleen de

eerste toestand afgebeeld, b. v. I. pi. 47. Syrphus Pyrasfrih. enz.

SwAMMERDAMgeeft in de Biblia Naturae beschrijving der vol-

gende soorten.

Tab. 51. fig. 4—8. Tab. 32. Culex pipiens L. Tab. 38. fig.

IX A, B, G. Eristalis tenax L. Tab. 38. fig. X D, E, F.

Tachina spec? Tab, 38. fig. I

—

VII'. Homalomyta spec? Tab.

39—42. Stratiomys Chamaeleon F. ^ Tab 43. Piophila Casei L.

Tab 44. fig. 14, lo; Cecidomyia salicina Sehr, Tab. M. fig.

16, 17 e—h. Cecidomyia rosaria Low. Tab. 43. fig. 26—30.

Syrphus Pyrastri L.

In de andere werken van Swammerdam staan wel eenige

derzelfden , maar geene andere soorten afgebeeld en beschreven.

Leeuwenhoek beschrijft en beeldt af in: Missive van 17 Oct.

1687. fig. 2, 3, 4 Calliphora spec? Missive van 20 Deo. 1693.

fig. 1 —5 Tipula oleracea L.

Met meer of minder uitvoerigheid bespreekt hij ook nu en

dan wel andere dipleren, b. v. de zwarte vlieg en Psychoda

phalaenoides L. , maar hij beeldt hunne eerste toestanden niet af.

Lyonet geeft in het na zijn dood door Dr. de Haan uitgege-

ven werk beschrijving en afbeelding der volgende soorten :

PI. 1, 2, 3. Melophagus ovinus L. PL 7 en 8. fig. 1. Bibio

Marci L. PL 17. fig. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17.

Tamjpus nervosus Meig. (?) PI. 18. fig. 1 —7. p. 192. Plychoptera

contaminata L. (ten onrechte aldaar Pt. paludosa Meig. genoemd).

PI. 17. fig. 3, 4, 8, 9, 11, 14, 13, 18, 19. Corethra plumi-

cornisF. PL 17. fig. 21 , 22, 23, 24, 23, 29, 30, 34, 35, 56.

Sargus cuprarius Meig. PL 17. fig. 20, 26, 27, 28, 31, 32,

33. Mycetobia spec?

Zie Tijdschr. voor Ent. 2« serie. IV. p. 20.
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Slabber geeft in zijne Natuurkundige verlustigingen eene zeer

nette beschrijving en ontwikkelingsgeschiedenis van Coretbra

plmnicornis F. CS". 5 en 4).

Blankaart beschiijfl in zijn Schomvburg der rupsen, maden enz.

Deel I. Tab. 16 fig. L. M. Cerasi L. Tab. 16. fig. R, S, T.

p. 189. Trypetina Cardui L. PI. I A—F. Musea spec? Tab. IX

K, L, M. Nemoraea spec.? Tab. X A, B, G. Sarcophaga spec?

Tab. X D, E, F Eristalis tenax L. Tab. X G, H, I. Homalo-

myia spec? Tab. X K, L, M. Sijrphus spec? Tab. X N, O, P.

Syrphus Pyrastri L. Tab. X Q , R , S. Syrphus spec ? {= Goed.

II. tab. 45). Tab. XV A, B, C Cidea^ pipiens h.

Deel II (in handschrift voorhanden in de Koninklijke biblio-

theek te 's Gravenhage). H. XXXI. Piophila Casei L.

Merian, Insect. Europ. I. Tab. 49. Lucilia Caesar L. Tab, 2.

Musea ISemormn L. Tab. 89. Syrphus Pyrastri L.

L'admiral beschrijft en beeldt af in Naauwkeurige waarnemin-

gen omtrent de veranderingen enz. enz. :

Tab. 6. p. 5. Tachina Larvarum L. Tab. 7. p. 4. Tachina spec?

Tab. 17. p. 14. Tachina spec? Tab. 18. p. 13, Nemoraea spec ?

Tab. 19. p. 16. Scathophaga stercoraria? Tab. 25. p. 22. Tachina

spec? Tab. 3o. p. 55. ...??.. .

Mr. H. Verloren gaf in de Konst- en Letterbode 1846. n". 15,

15 en 1847, n". 9, de beschrijving der levenswijze van Tachina

glabrata Meig.

Snellen van Vollenhoven gaf in zijne Schadelijke insecten in

tuinen (1845) zeer korte opgaven omtrent de metamorphose van

Cecidomyia Pini., Cec. saiicina, Tipula oleracea., Bibio hortu-

lana, B. Marci., An thorny ia Ceparum^ A. Brassicae en Lacfii-

carum. In zijne «Insecten welke den landbouwer schaden enz.»

deelt hij de levenswijs niede van de Dennenmug {Cecidomyia

Pini), p. 87, de Pereboomsvlieg {Syrphus Pyrastri) p. 124,

twee andere Syrphi en zes Tachinarien,

In zijn «Volksleesboek over schadelijke en nuttige insecten »

(1864) gaf Dr. J. Wttewaall de beschrijvingen en afbeelding der

gedaanteverwisseling van de tarwemug {Cecidomyia Tritici) bl. 62,

van de paardenbrems {Gastrus Equi) bl. GG., van Nemoraea
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glabrata, bl. 124 —198, van twee zweefvliegen Syrphus Pyrasfri

en taeniatus^ bl. 142, van Asilm germanicus ^ bl. 144, van den

Emelt [Tipula spec.?), eindelijk van de koolvlieg {Anthomyia

Brassicae).

In het 4* deel der « Nieuwe Verhandelingen van het Instituut»

komt voor de waarnemingen omtrent de horzelmaskers ^ welke

in de maag van het paard huisvesten door den hoogleeraar

A. Numan , waarin men de levenswijze van Gastras Equi
,

haemorrhoidalis , salutaris en nasalis omstandig beschreven en

naauwkeurig afgebeeld vindt.

In het eerste deel van het Nederl. Tijdschr. v. Entomologie^

p. 15 —19 beschrijft Van der Wulp PI. I. fig. a —d. Ptychoptera

contaminata L. PI. I. fig. 1 —4. Erisfalis sepulcralis L.

Ziehier in hoofdzaak hetgeen er van onze vaderlandsche diptera
,

met betrekking tot hunne gedaantewisseling en levenswijs, hier

te lande is afgebeeld en beschreven.

De twee vliezige ongeplooide vleugels die door (lucht-)aderen

in min of meer hoekige vakken verdeeld worden en waar achter

zich , als rudimentaire ondervleugels , twee kolfjens {haltères)

bevinden en de tot zuigen ingerichte mond kenmerken de orde

der Diptera onder de inseklen voldoende. De kop is, behalve

bij de Pupiparœ , door eenen dunnen hals aan het lijf verbonden.

De oogen zijn groot en raken elkander dikwijls op het voorhoofd

en daarenboven zijn gewoonlijk drie ocelli (nevenoogen) aanwezig.

De sprieten , die bij de eerste familien (Culiciden en Tipularien)

uit vele leedjens bestaan en vaak gepluimd, gekanid of knods-

vormig zijn, bezitten bij de andere geslachten gewoonlijk slechts

drie leedjens, van welke het uiterste het grootste is en een,

somtijds nog geleed, borstelhaar aan de rugzijde draagt. In

het maaksel der monddeelen heerscht een vrij groot verschil; in

het algemeen kan men zeggen dat labrum^ ligula^ mandibular

maxillae
r

palpi en labium door de geheele orde heen voorko-

men, slechts den mannetjens der Culiciden ontbreken ligula en

mandibula. De gewoonlijk kleine prothorax draagt het eerste

pootenpaar en de grootere mesothorax de vleugels en midden-
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pooten. De metathorax draagt de achterpooten en de haltères,

die alleen het geslacht Melophagus F. mist. De vaak behaarde

of gedoomde pouten zijn bijna altijd lang en de tarsen steeds

vijfledig; het laatste tarsenlid eindigt in twee klauwtjens, tus-

schen welke twee of drie met haartjens bezette lapjens staan,

waarmede deze insekten zich aan gladde voorwerpen vasthechten.

Het vijf- tot negenledig achterlijf is nooit dun gesteeld en ver-

toont aan het eind de uitwendige geslachtsorganen, die bij het

manneljen uit somtijds klepvormige tangen of haken en bij het

wijfjen uit een uitschuifbaren eilegger beslaan. Het verloop der

aderen in de vleugels is aan groote verschillen onderhevig bij de

verschillende familien ; de namen , waardoor men de aderen en de

door haar gevormde cellen onderscheidt, zijn voornamelijk':

de randader, aan den voorrand des vleugels; de onderrandader

die daarop volgt; de middenader, die op den onderrandader

volgt ; de vorkader , die vóór den vleugelrand te bereiken zich

in tweeën deelt; en daarop volgt de anaalader, die den vleugel-

rand nooit bereikt; de tusschenader, die uit de onderrandader

of de middenader ontspringt en zich even als dezen naar den

vleugelrand begeeft; daarenboven ziet men somtijds eenige dwars-

adertjes, die de onderrandader en middenader, of middenader

en vorkader, of vorkader en anaalader, enz., verbinden. Eenige

geslachten hebben daarenboven dwarsaderljens tusschen de twee

takken der vorkader of tusschen de vorkader en middenader,

niet ver van den vleugelrand , b. v de Syrphiden. Vele famiUen

hebben een schier geïsoleerd vleugellapjen aan de achterzij van

den vleugelwortel. De voornaamste vleugelvelden zijn: de 1' voor-

randcel, tusschen de rand- en onderrandader; de 2'' voorrand-

cel, tusschen de onderrandader en tusschenader; de 1" cubitaal-

cel, tusschen de onderrandader en middenader; de 2* cubitaal-

cel , tusschen de tusschen- en middenader ; de middencel
,

tusschen de midden- en vorkader; de vorkcel, tusschen de beide

takken der vorkader, en de anaalcel, om de anaalader. Zoo als

' Ik laat deze beschrìjvÌDg hier voorafgaan , omdat ik mij van de bier vermelde

uamen in 't vervolg zal bedienen.
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reeds gezegd is hebben bij deze adervertakkingen en dus ook

bij de celverdeelingen vele wijzigingen plaats.

Het zenuwstelsel der Diptera bestaat uit een buikzenuwstreng,

samengesteld uit drie borst- en vijf of zes achterlijfsknoopen
,

die echter bij soorten met een zeer kort lichaam tot een ge-

ringer aantal, zelfs tot één, kunnen samensmelten. Aan den

slokdarm der Diptera komt een daarmede door een vrij lange

buis verbonden krop of zuigmaag voor, die naast de rolronde

chylmaag is gelegen; deze chylmaag vertoont vaak een paar

blinde aanhangsels; de darm heeft een matige lengte en de

endeldarm is vóór den anus blaasvormig verwijd. De vasa

urinaria zijn vier of vijf in getal. De adembuizen of trachéen

vertoonen op sommige plaatsen blaasvormige uitzettingen , van

welke vooral de twee groote, die het voorste gedeelte van het

achterlijf innemen, dadelijk in het oog vallen. De testes der

mannetjens doen zich voor als twee eironde of min of meer

schroefvormige lichamen, met korte vasa deferenlia en zijn

somtijds blauw , rood- of geelachtig gekleurd.

Vele Diptera bezitten eigenaardige stemorganen aan de voorste

en achterste stigmata van het borststuk , waardoor zij een

gonzend of brommend geluid voortbrengen.

Voor nadere ontleedkundige en physiologische bijzonderheden

verwijs ik kortheidshalve naar de handboeken der zoologie en

vergelijkende anatomie '.

In den eersten levensloestand zijn de Diptera pootlooze larven,

gewoonlijk maden genoemd ; sommigen hebben op poolen ge-

lijkende uitsteeksels met haakjens voorzien, b. v. de horzelmas-

kers, de maden van Phijtomijza en Bibio ; anderen daarentegen,

die in het water leven, hebben aan het achterlijf op roeiwerk-

tuigen gelijkende deelen. De maden zijn gewoonlijk week en

zelden van fraaije kleuren voorzien, enkelen hebben een afge-

» Men zie ook desbelust Dr. H. Landois, Die Ton- und Stimm- apparate der Insecten
,

Leipzig 1867. p. 30 —47; alsmede voor de embryologie der Diptera het hoogst be-

langrijke werk van Dr. A. Weismanu, Die Entwicklung der Dipteren, Leipzig 1864.

Voor anatomische studie der Diptera is onmisbaar Dr. L. Dufour, Recherches ana-

tomiques et physiologiques sur les Diptères. Paris 1851. en van denzclfden schrijver,

Etudes anat. et physiol. sur une mouche (Sarcophaga hae7norrhoidalis Y.) Taris 18ÌQ.
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scheiden kop, waarop zich dan soms een paar ocellen bevinden;

de in het water levende hebben in dezen toestand blad- of

haarvormige tracheen-kieuwen. Een paar hoornachtige haakjens

aan den mond dienen meer ter bevestiging aan het voorwerp,

waarmede zij zich voeden, dan tot kauwen. Een paar sterke

trachéen -buizen zijn dikwijls van het achtereind af tot ver in

het lichaam te vervolgen , b. v. bij sommige Tipularienmaden en

Conopslarven.

De gedaanteverwisseling is volkomen, het meerendeel veran-

dert in pupae coarctatae en de anderen in pupae ohlectae. Bij

volgende levensbeschrijvingen zullen zich van zelf nu en dan ge-

legenheden opdoen om over een en ander nader uit te weiden \

Terwijl, zooals wij reeds gezegd hebben, slechts weinige maden

beschreven zijn, is het aantal beschreven volmaakte insekten des

te grooter, bedragende ± 15,000 soorten.

De lijst onzer vaderlandsche Diptera , door den heer F. M.

van der Wulp medegedeeld, telt alleen reeds bijna 1400 soorten,

terwijl sedert nog vele voor onze fauna nieuwe soorten ontdekt zijn.

De oudste sporen van het voorkomen der Diptera op onze

aarde dateeren uit de jura-periode. Enkele fragmenten zijn door

Brodie gevonden in de secundaire gesteenten bij Wiltshire , en

uit den lithographischen schiefer van Solenhofen ken ik vijf

soorten.

In jongere vormingen treden ook de Diptera talrijker op; Germar,

Heer en anderen hebben er velen beschreven (zelfs enkele larven) (?)

en alleen in barnsteen heeft H. Löw omstreeks 850 soorten op-

geteld.

Het voedsel der Diptera bestaat, zoowel voor de maden als

voor de imagines, uit allerlei dierlijke en plantaardige sloffen,

bij voorkeur die welke in gisting of rotting verkeeren.

' Voor de systematiek verwijs ik naar Meigen System. Beschr. d. bekannt, europ.

zweiflüg Insekten. 1818—38. J. R. Schellenberg, Gattungen d. Fliegen in 42
Knpfert. entworfen, Zurich 1803 en J. C Fabricii, Systema AntUatorum , Brunsw.

1805 als hoofdwerken. Zie ook v. d. Hoeven, Handb. d. dierk. 1849. I. p. 365—407
en Harting, Leerb. d. dierk. III. 1. 1. p. 258—292.
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I.

CHEILOSIA CHRYSOGOMAMeig.

Meigen, Systetn. lìeschr. d. zweifl. Ins, IH. p. 280. n°. 4.

Macquart, Suites à Buffon^ Diptères I. p. 556 n°. 4.

Zetterstedt, Diptera Scandinaviae II. p. 784. n°. 8.

ScHiNER, Fauna austriaca p. 286.

Bouwst. V. eene Fauna v. Nederland III. p. 145, n". 665 ^

Syrphus obscure aeneus nitidus aurato-hirsutus ; pedibus

fuscis; tibiis rufis. (Meigen, 1. c.)

De aan vormen rijke familie der Syrphiden, staande vliegen,

(zie Meigen, deel III, p. 274. Tab. 30), ook in ons land door

ongeveer 125 soorten vertegenwoordigd, heeft reeds meermalen

de aandacht tot zich getrokken door de eigenaardigheden, zoowel

der larven als der volmaakte insekten. Reeds vroeg was de

« ver à queue de rat » bekend als de made van Eristalis tenace L. ^ en

reeds de eerste vaderlandsche entomologen sloegen met vermaak

de eigenaardigheden van de larven van het geslacht Syrpkus

gade. Van de meeste geslachten dezer familie zijn dan ook van

een of meer soorten de eerste toestanden, hetzij hier te lande,

hetzij buiten 's lands , ontdekt en beschreven geworden.

De eerste toestanden van het aan soorten rijke geslacht Chei-

losia Meig. (met ongeveer 15 nederlandsche soorten) bleven ons

echter onbekend en van hare levensgeschiedenis kwam bijna

niets aan t licht.

In October 1867 verpopten bij mij larven die ik in Augustus

en September in het wortelgedeelte van distelstengels in onze

duinslreek gevonden had en die ik toen slechts oppervlakkig

' Voor onze faunistische opgave zal ik alleen citeeren de laatste naamlijst van in-

landsche Diptera door den heer F. M. v. d. Wulp in de Bouwstoffen Deel III,

medegedeeld.

* Ten onrechte noemt Lyonet alzoo de made van Ptychoptera contaminata L.
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had beschouwd. Reeds in February en verder tot in Mei
,

werd ik verrast door het uilkomen van fraaije vliegen uit de

familie der Syrphiden , door den heer v. d. Wulp als Cheüosia

chrysocoma Meig. bestemd.

Ik besloot nu om het volgende jaar de levensgeschiedenis dezer

soort na te gaan en het scheen mij niet ongeschikt met deze

wegens de onbekendheid der made des te belangwekkender soort,

de levensbeschrijvingen der Nederlandsche diptera te openen.

Zoo weinig mogelijk zal ik treden in herhalingen van hetgeen

men in de werken , aan het hoofd der opstellen aangehaalde

omtrent de soort en het geslacht kan vermeld vinden.

Ik begin met de beschrijving der maden. De mindere grootte

en de minder geelachtige, meer witte kleur uitgezonderd, gelijken

de jonge larven volmaakt op de volwassenen. De lengte der

volwassen maden is 12 millim. en de grootste lichaamsbreedte

ongeveer S,S millim.

De kleur is vuilachtig geel en het aantal segmenten twaalf;

het staarteinde is dunner dan het kopeind, zoowel aan den kop

als aan het staarteinde bevinden zich een paar uitsteeksels, die

helder rood van kleur zijn; die aan den kop staan een weinig

van elkander (kaken?) en zijn iets zwakker dan die van het

staarteinde , welke dikker en naar 't schijnt , tegen elkander

aangegroeid zijn. Aan de buil(zijde bevindt zich op den derden

ring een paar zwakke aanhangsels, die bij de pop tot de uit-

steeksels worden, in fig. 4 afgebeeld. Ook van de uitsteeksels

aan kop en slaarteind blijven bij de pop de sporen zichtbaar,

hoewel die aan den kop zeer flauw. Ziet men den kop der

larve van onderen dan ontdekt men twee heuveltjens of kleine

tepeltjens en daaronder een dwars streepjen of spleeljen (Zie fig. 2).

In de vochtige wortels van disleis schijnen deze maden in

den nazomer niet zeldzaam te zijn; vooral wanneer de plaats

waar de distels groeien niet al te vochtig is, vindt men er bij

vlijtig zoeken steeds eenigen. Zij vreten de wortels geheel uit

en dragen daardoor zeker veel bij tot den vroegen dood der

vele distels, die men vaak reeds in het begin van September

verwelkt ziet.
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In de eerste helft van October verpoppen zij, hetgeen bij alle

maden die even als deze in pupae coarclatae veranderen
,

ge-

schiedt door samentrekking, donkere verkleuring en pergament-

of leerachtig worden der huid. Zij worden door dit proces

tevens iets kleiner en de deeling in ringen wordt bijna on-

zichtbaar.

Ik heb bij fig. 4 zulk een grauw geworden pop afgebeeld,

van de buikzijde. De uitsteeksels op den derden ring nemen

nu eene lichtbruine kleur aan, terwijl de bij de made helder

roode uitsteeksels aan kop en staart de algemeene grauwe kleur

aannemen. In deze positie vindt men de poppen in de geheel

uitgeholde wortels der distels [Carduus crispus L.) in den

winter en door het geheel vergaan van den dislelwortel vindt

men haar in het voorjaar los in de aarde.

De volmaakte insekten verschenen uit de pop gedurende het

geheele voorjaar, van half Februari tot het einde van Mei, en

gedurende de maanden Juni en Juli ving ik enkele exemplaren

op de plaatsen waar ik de larven gevonden had, n. 1. in de

duinen achter Elswout bij Haarlem en in de Velzer duinen.

Omstreeks Maart opende ik een popion netjen en vond daarin

het nimfjen bij fig. S afgebeeld. De groote oogen raken elkander

bijna en de zuiger is daaronder flauw Ie zien. De poolscheeden

doen zich als vrij lang en de vleugelscheeden als klein voor.

Aan het onderste gedeelte van het achterlijf vertoonen zich sporen

der geledingen. De kleur is glazig wit.

De volmaakte insekten kwamen meestal in den vroegen voor-

middag te voorschijn en wisten zich binnen een minuut of tien

aan hun hulsel te ontwringen, nadat het kop-dekstuk van de

beide uitsteeksels des derden rings af —dus in den vorm van

een driehoekig klepjen —was afgesprongen. In het poptonneljen

bleef meestal nog een wit ineengeschrompeld vliesjen achter.

De vliegen gingen spoedig in perpendiculaire houding zitten,

die voor de ontplooiing der vleugels de meest geschikte stand is.

Er verliepen vijf-en-twintig tol dertig minuten , eer de vleugels

geheel ontplooid waren, 't geen zeker in verhouding tot andere

insekten vrij lang is.
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De pas uitgekomen vlieg is zeer licht bruin van kleur, vooral

de buik en de pooten, en de kop is iets donkerder; na een uur

ongeveer heeft zij hare normale donkere kleur erlangd. De

ontplooide vleugels staan eerst ver van elkander verwijderd
,

naderen allengs elkander en komen eerst na l|of2 uur in den

stand waarin zij in rust bij deze soort gewoonlijk staan, n. 1.

gedeeltelijk elkander bedekkend op het achterlijf. Eerst dan

wordt het insekt levendiger, begint snel heen en weer te loopen

en is vliegvaardig.

Onder de bij mij uitgekomen vliegen is er een die wegens

eene belangrijke anormiteit vermelding verdient. Het rechteroog

ontbrak geheel, zoodat aan die zijde de kop, hoewel volkomen

gaaf, sterk afgeplat is. Daarbij zijn de sprieten zeer asymme-

trisch geplaatst, die van de linkerzijde staat veel meer rechts

en die van de rechterzijde staat schuin-rechts daarboven; ook

het onderste gedeelte van den kop staat zeer schuin naar de

rechter zij.

Deze vliegen schijnen zeer taai van leven te zijn, althans in

gesloten doosjens of glazen leefden sommigen bij mij vele dagen,

ja, verscheidene weken, zonder eenig voedsel. IXiettegenstaande

dit lange leven en het groote aantal dat ik bijeen had, heb ik

nooit eene paring kunnen waarnemen en heeft geen der wijfjens

eieren bij mij gelegd. Een wijf jen echter , welks abdomen

dikker was dan dat van de anderen , kneep ik eenige malen in

het achterlijf en zoo gelukte het mij het ei te voorschijn te

drijven, dat fig. 11 afbeeldt. Dit ei, waarvan ik niet weet of

het bevrucht of onbevrucht is, is in verhouding tot de vlieg vrij

groot en week; de kleur is blauwachtig wit, eenigzins glazig.

Het schijnt mij toe dat de vruchtbaarheid dezer soort gering

is, daar ik van nog een paar wijfjens de ovaria onderzocht heb,

maar steeds zeer weinig eieren aanwezig vond (4 —10).

Het lijdt geen twijfel of in de natuur worden de eieren in

het voorjaar en den voorzomer (in de maanden Mei en Juni)

gelegd, daar omstreeks dien tijd de meeste voorwerpen aanwezig

zijn. Of het ei in de nabijheid van, aan of in den distel ge-

legd wordt bleef mij onbekend, even als het aantal dagen dat
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lusschen de legging en het uitkomen der jonge maden verloopt.

Dat het ei evenwel niet lang blijft liggen blijkt o. a. hieruit
,

dat men reeds in Juli jonge en in Augustus bijna volwassen

larven aantreft.

Opmerkelijk is het dat terwijl de enkele voorwerpen, die ik

in de vrije naluur waarnam, steeds in den felsten zonneschijn

van de eene bloem op de andere dwarrelden of soms ook pijl-

snel voorbij zweefden , de voorwerpen die bij mij zijn uitgeko-

men binnen weinige minuten dood waren , wanneer ik het glas

waarin zij opgesloten waren in den zonneschijn plaatste. Enkele

malen deed ik dit in de hoop de paring te begunstigen, doch

zag mij dan door den dood der dieren deerlijk bedrogen.

Ik vermoed dat de warmte van mijne kamer het uitkomen

der imagines vervroegd heeft —de eerste toch verscheen reeds

22 Februari —en dat de gewone tijd voor hel verschijnen van

de imago in de natuur valt omstreeks April, gelijktijdig met het

ontluiken der bloemen en het uilgroeien der distels.

Het schijnt dat deze soort niet algemeen is, althans in ons

vaderland is zij nog slechts enkele malen gevangen. Ook schijnt

deze soort niet veel van parasieten te lijden Ie hebben ; ik ver-

kreeg uit omstreeks dertig poppen slechts één sluipwesp.

De vlieg zelve beschrijf ik als volgt:

De algemeene kleur is donker glanzig bruin met metaalachti-

gen olijfgroenen weerschijn. De oogen zijn donkerbruin met

eenigzins violetten weerschijn en raken elkander op het voor-

hoofd ; zij zijn duidelijk behaard. De wangen en monddeelen

zijn staalachlig donkerblauw (Zie fig. 6 en 8j. In profiel is het

aangezicht onder de sprieten uitgehold, en vormt in 't midden

een klein stomp bulljen; ook de mondrand is van voren bultig

verheven. Op den kruin bevindt zich een haarbundelljen, als

ook op het voorhoofd boven den worlel der sprieten; deze

haren zijn bruingeel, zelden donker bruin. De drieledige spriet

is roestkleurig en het eerste lid kolfvormig uitgezet; aan den

wortel van het laatste lid bevindt zich een lang borstelhaar, de

zoogenaamde sprielborstel. Op het tweede lid slaan zoowel aan

de rug- als ondervlakte een paar haartjens, Tusschen de gele-
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ding van kop en thorax ziet men eene zeer fijne, donsachtige,

lichtbruine, bijna geele beharing. De kop is ongeveer zoo breed

als de thorax.

Het borsluk is sterk met een lichtbruin (geel) dons bedekt

en van onderen grauwachtig.

De vleugels zijn aan de punt eenigzins zwartachtig betint en

vooral aan den wortel en de tweede voorrandcel, geel gekleurd.

Van het aderbeloop geeft fig. 10 eene afbeelding.

De haltères zijn bijna rond, hoog geel gekleurd, klein en op

eene lange dunne steel bevestigd.

De femora zijn bruinzwart en zacht behaard en de tarsen

grmiwachtig zwart , terwijl de tibiae even als de spitsen der

femora, roodgeel zijn.

Het abdomen is , vooral aan de zijden , lichtbruin of goud-

geel —variëérend naar de daging —bedonsd.

De hier gegeven beschrijving is die van een mannetjen ; het

wijfjen onderscheidt zich daarvan door een minder slanken

bouw, en is in veel mindere mate, bij sommige individuen in

't geheel niet, met lichtgeel dons bedekt, zoodat bij dezen de

kleur in 't algemeen intensiever zwart is.

Daarenboven zijn de tarsen der wijfjens lichter en slechts het

laatste lid is zwart, ook is het abdomen platter en meer eivor-

mig verbreed, en beslaat er eene vrij groote tusschenruimte

tussclien de oogen aan het voorhoofd. Volgens de beschrijving

bij Schiner heeft het voorhoofd in ? , drie duidelijke langsgroeven.

Ik kan er echter slechts twee duidelijk waarnemen.

De lengte dezer soort is \\ of 12 millim. en de vlucht om-

streeks 23 millim.

Meigen vond deze vliegen op boschbessen '. Variëteiten zijn

tot heden niet voorgekomen.

Als parasiet zag ik bij mij uit deze soort een Ichneumon te

» Ik maak er op opmerkzaam dat de zeer verwante soort Ch. flavicomii ook in

levenswijs met Ck. chrysocoma schijnt overeen te komen , althans Boie vond in

distelstengels larven , die hem Ch flavicornis opgeleverd hebben. (Zie Stett. Ent.

Zeitung. Ile jaarg. p. 212).
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voorschijn komen, die, zeer na verwant aan nmtabüis Grav.
,

misschien eene onbeschreven soort is.

Haarlem, Oct. 1868.

Verklaring der Afbeeldingen.

Fig. 1. Larve van Cheüosia chrysocoma Meig.

// 2. Kop (vergroot) (onderzijde).

// 3. Staarteinde (vergroot).

* 4. Poptonneljen (buikzijde).

// 5. Nimf (iets vergroot).

// 6. Kop van de vlieg, en face (vergroot) ?.

// 7. Spriet van de vlieg (zeer vergroot).

// 8. Kop van de vlieg, in profiel (vergroot).

// 9. Vleugelkolfjen (vergroot).

// 10. Kop (zeer vergroot) (in profiel) ?.

// 11. Ei (nat. grootte en vergroot),

r/ 12. De vlieg $ (vergroot).

// 15. Spriet (zeer vergroot).
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II.

PHYTOMYZAOBSGURELLAFallen.

C. W. Petterson, praeside C. V. Fallen, Phytomyzkk's et

Ochtidiae Siicciae. Lundae 1825. p. 4. n". 8.

Meigen, System. Beschreib, d. zicsijhujl. Insect, v. Europa.

Th. VI. p. 191. n". G.

Macquart, Suites à liu/fon. Diptères, il. p. ()I7. n". 5.

Zetterstedt, Insecta Lapponica. p. 792. n°. 1 (part.)

Zettersteüt, Diptera Scundinaviae. VII. p. 2815. n". 2.

Schiner, Fauna Austriaca. II. p. olì).

Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland. III. p. 189. \\\ 1529.

Phytomyza nigricans., proboscide halter ibusque albis.,

tibiis genubusve subpallidis (Fallen 1. c).

In het najaar vindt men in de vele bladeren van iien huist

(zoowel dien met gaafrandige als met gedoomde bladen) ge-

golfde plekken, die er op wijzen dat het parenchym tusschen

de beide bladplaten door eenig insekt is verwoest. Aanvankelijk

zou men aan lithocolethen-rupsen of orchestes-larven denken
,

maar opent men zulk een aangetast blad dan herkent men den

bewoner dadelijk voor eene vliegenmade.

De larfjens zijn dan ongeveer 1 1 millini. groot. Langzaam

groeijende brengen zij den winter door en in de laatste helft

van Maart vindt men in de bladen de volwassen laivcn of soms

reeds de bruine popjens. De made is volwassen 2,73 millim. groot

en heeft twaalf segmenten en eene lichtgroenachlig geele klem".

Het staarteind is iets spitser dan het kopeind. Aan de buikzijdc

van den tweeden ring staan twee tegenover elkaar in vorksge-

wijze houding geplaatste klaauwtjens.

Deze klaauwtjens hebben de algemeene lichaamsklcnr, maar

het boveneind is donkerder en draagt aan zijne uiteinde een

krans van haakjens.

15
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Aan de Ijuikzijde van het voorlaatste segment staan er een

paar dergelijken, die iets kleiner zijn en dichter bij elkaar staan.

Het midden des lichaams is door het doorschijnen der met

voedsel of excrementen opgevulde maag en ingewanden donker-

der van kleur.

Den kop en face beschouwende herkende ik slechts eene zeer

flaauwe teekening, bestaande in een paar perpendiculaire lijnljens.

De jonge larven zijn zeer lichtgroen van kleur.

De popjens, die men in het begin van April of het laatst van

Maart vindt, zijn buikig ineengedrongen, eenigszins gecompri-

meerd, helder bruin van kleur en met zeer duidelijk zichtbare

ringen. Het staarteind is van een en het kopeind van twee

puntjens voorzien.

De vliegjens verschijnen geregeld in den loop van de maand

Mei. ïn het verwoeste gedeelte van het parenchym wijst een

donkere plek aan de bovenzijde der bladeren doorschemerende
,

de plaats aan waar het popjen zit. In het algemeen is de

verwoesting aan de bladen beter aan de bovenzijde dan aan de

onderzijde te zien , meestal aan den hoofdnerf van het blad en

zeer zelden aan de randen. Zelden vindt men in één blad

twee bewoners. Het vliegjen komt uit de bovenzijde te voor-

schijn, waar het een klein stukjen der bladplaat als een klepjen

opduwt.

De pas uitgekomen larve kruipt waarschijnlijk ook aan de

bovenbladplaat in, daar ook het eiljen aldaar gelegd wordt.

Deze soort schijnt mij toe twee generatien 's jaars te hebben.

Het ei der zomergeneratie wordt dan in Mei gelegd , de larve

onlv/ikkelt zich gedurende den zomer en levert in het najaar

de imago, die dan Aveder eieren legt, waaruit de jonge larven

overwinteren en in Mei de imagines produceeren.

Meerdere generaties 's jaars aan te nemen, schijnt mij toe in

strijd te zijn met de langzame groei der maden.

De paring moet niet, zeer kort of des nachts hebben plaats

gehad, daar ik die nooit heb waargenomen, hoewel ik meer-

malen vele individus bijeen had. Fallen (l, c.) zegt evenwel

dal hij deze soort op weiden veelvuldig in copulai ie aantrof.
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î)c eieren zijn glazig troebel wil eii zeer klein, en worden

<]oor de wijfjens bij enkelen vastgekleefd in de kleine holten of

sleufjens der bladnervcn. Reeds na weinige dagen versciiijnt

de larf.

Het vliegjen is 2,5 millim. lang, gemeten van de spriet tot

bet acblerlijfseinde , en lieeft een vlucht van 7 millim. De

algemeenc kleur is donker, blauwachtig of grijsachtig zwart.

De spriet is kort en heeft een vrij dik, rondachtig, laatste lid.

De beide andere leedjcns zijn zeer klein, bijna niet te zien.

Aan den wortel van hel laatste lid is een lang borslelhaar ge-

plaatst. De bolle voorvlakte van het laatste lid is van zeer

fijne haart

j

ens voorzien.

De oogen zijn donkerbruin en de wangen grijs.

De monddeelen zijn grijsachtig zwart, behalve het eind van

den zuiger, die vuil geel is. De kruin is vrij sterk behaard en

hetzelfde geldt van den thorax.

De vleugels zijn helder, fïauw iriseerende en aan den voor-

rand fijn behaard. De beharing als ook de bcdoorning van de

rugzijde des achterlijfs is vooral bij de manncijens duidelijk; bij

de wijfjens is zij minder stei'k. liet aderbeloop vertoont fig. 6.

Het kolfjen is peervormig, ecnigziiis plat en vuil geel. Het

donkere achterlijf is aan de rugzijde fijn behaard of liever be-

borsteld.

De poolen zijn grijsachtig zwart, iels lichter —vooral de

tibiae —dan de borst en het achterlijf, en vrij sterk behaard

of bedoornd; de tarsen hebhen een bruinaciitigen weerschijn.

Het sexueel verschil is even als bij alle soorten van dit ge-

slacht voornamelijk slechts aan de geslachtsorganen te zien.

Deze vliegjens zijn spoedig na het uitkomen vliegvaardig,

kwamen meest op den dag uit en zijn niet zeer levendig en vlug.

Deze soort schijnt, het hooge Noorden uitgenomen, geheel

Europa tot vaderland te hebben. De voorwerpen , die de stof

tot dit opstel leverden, had ik in mijn tuin bij Haarlem gevonden.

Uit deze soort kwam als parasiet voort Opins pnllipcs Wesm.

Haarlem, Juli 1868.
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Verklaring der Afbeeldingen.

Fig. i. Volwassen larf, rugzijde (vergroot).

// 2. Een door deze larf aangetast hulsteblad.

// 3. Kopeind der larf, buikzijde , met de beide klaauwljens

(vergroot).

// 4. Een dezer klauvvtjens (zeer vergroot).

// S. De pop (vergroot).

// 6. Vleugel van het vliegjen (vergroot).

// 7. Kop van het vliegjen, schuin in profiel (vergroot).

// 8. De spriet (zeer vergroot).

// 9. Het kolfjen (zeer vergroot).

// iO. Jonge made (vergroot).

// 41. Ei (vergroot),

// 12. Het vliegjen (vergroot).


